
La Dua Komuniko de la 45-a Konferenco de ILEI 

Kunming, 20-26 julio 2012 

La arto de komunikado, komunikado de artoj 

Konferenca laborgrupo1 vizitis la 
gastiganton de la 45-a Konferenco 
de ILEI, Profesian Artkolegion de 
Kunming, inter la 28-a de 
novembro kaj 3-a decembro 2011, 
por aranĝi surlokajn kondiĉojn por 
la konferenco. Tiam estis sub-
skribita kontrakto inter ILEI kaj la 
Artkolegio, kiu difinas ĉion 
bezonatan por la normala laboro 
de la konferenco kaj agrabla sep-
taga restado de la konferencanoj 
en domoj de la Artkolegio, 
situanta apud la lago Dian Chi. Ni 
ankaŭ komencis negoci kun turisma agentejo pri turisma programo por la 
konferenco kaj transporto al la UK en Hanojo post la konferenco, ni 
klarigis niajn bezonojn, diskutis pri komenca oferto kaj nun ni atendas la 
definitivan oferton.  

Konferencejo  

Prelegsalonoj, kunvenejoj, koncertejo, dormoĉambroj kaj manĝejo – ĉio 
troviĝas ene de la Artkolegio, je kelkminuta promendistanco. La prelegejoj 
estas ekipitaj per komputilaj projekciiloj kaj ordinaraj murtabuloj. La 
solenaj malfermo kaj fermo, bonveniga kaj adiaŭa vesperoj kaj kelkaj aliaj 

                                                      
1 Prof. d-rino GONG Xiaofeng - Arko (prezidanto de LKK, ĉina sekciestro de 
ILEI), S-ro PENG Zhengming - Trigo (LKK-ano, prezidanto de Hubei-a E-Asocio) 
kaj s-ro Radojica Petrović (ILEI-estrarano pri konferencoj). Flanke de la 
Artkolegio la grupon gastigis Prof. DUAN Yongxin (kolegiestro, vicprezidanto de 
nia LKK) kun siaj kunlaborantoj, inter kiuj S-ro ZHANG Lianjin (konsiliano de 
Yunnan-a E-asocio, nia LKK-ano, gvidanto de E-kurso por studentoj de la 
Artkolegio prepare por la konferenco) 



programeroj okazos en la koncertejo. Dum la tuta semajno la konferencanoj 
havos je dispono senpagan retkonekton.  

 

Arko, Radojica kaj Trigo dum interparolo kun la kolegiestro en Kunming 

 

Loĝado kaj manĝoj   

La interna hotelo de la kolegio certigas la bezonatan komforton por la 
konferencanoj en dulitaj kaj trilitaj ĉambroj kun: banĉambro kaj necesejo 
en ĉiu ĉambro, littukoj, bantuko kaj mantuko, televidilo, varma akvo inter 
la 7-a kaj 10-a horoj matene kaj 19-a kaj 24-a horoj vespere. Eblas mendi 
dulitan ĉambron por unu persono. Matenmanĝo, tagmanĝo kaj 
vespermanĝo estos disponigataj memserve en restoracio de la Artkolegio 
kaj konsistos el 20 pladoj, inter kiuj pluraj estos vegetaraj. Konferencanoj 
ne kutimiĝintaj al manĝbastonetoj bonvolu kunporti sian forkon kaj 
tranĉilon.  



Prezoj por unu persono por tranoktado kun tri manĝoj tage, ekde 
tagmanĝo la 20an ĝis matenmanĝo la 27an de julio:  

 
• En tripersona ĉambro: por unu nokto 20 €, por 7 noktoj 140 €,  
• En dupersona ĉambro: por unu nokto 25 €, por 7 noktoj 175 €,  
• En unupersona ĉambro: por unu nokto 35 €, por 7 noktoj 245 €.  

Bv. mendi retmesaĝe aŭ paperletere al la estrarano pri konferencoj 
indikante: la tipon de la ĉambro, datojn por kiuj vi mendas, kaj pagendan 
sumon. Bonvolu pagi laŭ unu el la manieroj indikitaj en la aliĝilo (IPR 11/4 
p. 39 kaj http://ilei.info/novajxoj/45Konf-alighilo.pdf).  
 
Por pli luksa loĝado, ni atendas hoteloferton de la turisma agentejo, por 
subskribi kun ĝi prian kontrakton.  
 

 

Studentino dum la bonveniga koncerto  
honore al la konferenca laborgrupo de ILEI 



Transporto 

Ĉe alveno kaj foriro, la Artkolegio proponos senpagan transporton de 
konferencanoj inter la flughaveno de Kunming kaj la konferencejo.  
Transporto el Kunming al Hanojo por UK estos organizita buse kaj trajne 
por tiuj kiuj ne volos flugi tien pro multekosta flugbileto. Ni atendas 
definitivan oferton de la turisma agentejo kun itineraj kaj prezaj detaloj. 
Ĉiukaze, la 27an de julio post la matenmanĝo la grupo busos el Kunming 
ĝis la stacidomo en la vjetnama landlima urbo LaoCai. La busveturo daŭras 
pli-malpli 8 horojn kun sufiĉaj paŭzoj por tagmanĝo kaj aliaj bezonoj. 
Poste oni daŭrigos per nokta trajno por atingi Hanojon la 28an de julio 
matene. Inversdirekta reveno per trajno kaj buso estos organizita por tiuj 
kiuj post UK revenos al Ĉinio, aŭ hejmen tra Ĉinio. Ne forgesu havigi 
vjetnaman vizon se ĝi estas postulata por vizitantoj el via lando.  
Por uzado de la urba trafiko en Kunming mem ni ankoraŭ donos la 
informojn pri trafiklinioj, taksioj kaj prezoj.  
 

La laborgrupo kun la koncertintoj 



Konferenca programo 

Sekvante sian tradician skemon de faka–kleriga, labora–organiza kaj 
kultura–distra fadenoj, la konferenca programo ankaŭ adaptiĝos al la 
specifaj bezonoj de la regiona E-movado kaj ILEI-agado en Orienta Azio. 
La 2-a ISOA (ILEI-Seminario en Orienta Azio) okazos enkadre de la konfe-
renca programo la 22an de julio 2012, en formo de prelegoj, forumoj kaj 
laborgrupoj pri E–metodikaj specifaĵoj kaj problemaro en Orienta Azio, 
daŭrigante kaj plikonkretigante la diskutojn lanĉitajn per la pasintjara 1-a 
ISOA. Alternativaj programeroj estos proponitaj al tiuj kiuj ne intersiĝos pri 
ISOA. Kelkaj unuaj aliĝintoj jam proponis siajn programkontribuojn. Ĉiuj 
konferencanoj estas petataj proponi siajn kontribuojn, precipe por la 
Interkona frandvespero, Internacia vespero kaj Lingva festivalo, sed ankaŭ 
por aliaj programpartoj laŭ la programskemo prezentita en la Unua 
Komuniko (IPR 11/4 p. 34-40 kaj http://ilei.info/novajxoj/45Konf-
alighilo.pdf). Altkvalitan kaj kulture riĉan programon ni ĝuos en la 
bonveniga kaj adiaŭa vesperoj, prezentotan de studentoj de la Artkolegio, 
ontaj profesiaj muzikistoj, dancistoj kaj scenejartistoj venantaj el pli ol 
trideko da ĉinaj etnoj kaj plimulto de ĉinaj provincoj. Ankaŭ la Lingva 
festivalo ebligos al la konferencanoj konatiĝi, almenaŭ specimene, kun la 
lingva kaj kultura diverseco de Ĉinio paralele kun lingvoj de eksterĉinaj 
konferencanoj.  

Ekskursoj 

La ĉirkaŭaĵo de Kunming estas regiono turisme alloga pro siaj naturaj 
vidindaĵoj kaj kultura bunto. La turisma agentejo, kiun ni kontaktis, ofertos 
tuttagajn kaj duontagajn ekskursojn al la fama Ŝtona arbaro [vd sekva-
paĝe], aŭ etno-vilaĝo, aŭ ornamriĉaj grotoj, aŭ aliaj vizitindaĵoj ekster kaj 
en Kunming, inkluzive de marĉandvizitoj al la urba bazaro. Por ebligi al 
konferencanoj ĝui pliajn ekskursojn, anstataŭ en ununura ekskursa tago, ni 
kombinos ilin kun ceteraj konferencaj programeroj en diversaj tagoj por 
laŭplaĉa elekto. Do, oni povas aliĝi al la konferenco tuj, kaj mendi 
ekskursojn kaj aliajn servojn kiam la kompleta oferto estos publikigita en la 
retpaĝaro de ILEI kaj alimaniere. Al jamaj aliĝintoj la oferto estos rekte 
komunikita.  
Kunming invitas vin: venu kaj partoprenu, lernu kaj lernigu, ĝuu kaj 

ĝuigu – laŭ la tradicia etoso de ILEI-konferencoj kaj nova elano de 

ILEI en Orienta Azio. 



 

Unu el la ekskursceloj, la Ŝtona arbaro 

 

Viajn aliĝilojn, mendojn, kontribuproponojn, aliĝojn al internaciaj 
ekzamenoj de ILEI/UEA,  demandojn kaj rimarkojn bonvolu sendi retpošte 
aŭ papere al la estrarano pri konferencoj (la adresoj troveblas sur la dua 
kovrilpaĝo).  

La unua aliĝperiodo kun la plej malaltaj kotizoj finiĝas la 31an de marto 
2012. Por konferencanoj el Ĉinio validas kotizoj kaj prezoj en CNY. Ili 
bonvolu turni sin al la ĉina sekciestro de ILEI, prof. d-rino GONG 
Xiaofeng - Arko (arko.gong@qq.com) kaj pagi enlande.  

 

 
Radojica PETROVIĆ 

 
 


